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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 

навчальної дисципліни 

Набуття здобувачами вищої освіти, які навчаються за магістерською програмою, 

загальних і фахових компетентностей щодо застосування комунікативних механізмів у 

процесі управлінської діяльності, забезпечення відкритості й прозорості функціонування 

органів публічної влади. 

Тривалість 
3 кредити ЄКТС/90 годин (лекції 18 год., практичні заняття 14 год., самостійна робота 

58 год.) 

Форми та методи 

навчання 

Методи: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемного викладу, 

частково-пошуковий, дослідницький;  

форми: лекції (проблемні, візуалізації, дискусії, прес-конференції); практичні заняття 

(обговорення проблемних питань, дискусія, аналіз проблемних ситуацій, виконання 

вправ (тренувальних, творчих, контрольних), ділова гра); самостійна аудиторна робота 

(виконання письмових робіт репродуктивного, реконструктивного, творчого характеру, 

підготовка усної відповіді на проблемне питання); самостійна позааудиторна робота 

(добір інформаційних джерел, реферування наукових та  навчальних інформаційних 

джерел, підготовка академічних есе, виконання групових проєктів, створення 

тематичних документів, написання наукових тез і статей) 

Система поточного та 

підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування лекцій; обговорення теоретичних питань на 

практичних заняттях; тестування; виконання завдань, передбачених планом самостійної 

роботи; написання і захист наукових рефератів з визначеної проблеми; поточна 

модульна робота 

Підсумковий контроль: ПМК (залік) 

Базові знання  

Наявність базових знань з PR у публічному управлінні, адміністративного менеджменту, 

комунікативного менеджменту в публічному управлінні та адмініструванні, етики 

державного службовця, практичної психології в публічному управлінні та 

адмініструванні, української мови (за професійним спрямуванням) 

Мова викладання Українська 
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Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання 

№ 

з/п 
Компетентності, якими повинен оволодіти 

студент 
Програмні результати навчання 

Загальні компетентності 

1. ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу.  

РН01. Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й 

аналізу публічної політики, основ та технологій прийняття 

управлінських рішень. 

2. ЗК05. Здатність приймати обґрунтовані рішення 

та використовувати сучасні комунікаційні 

технології 

РН08. Уміти здійснювати ефективну комунікацію, 

аргументувати свою позицію, використовувати сучасні 

інформаційні та комунікаційні технології у сфері 

публічного управління та адміністрування на засадах 

соціальної відповідальності, правових та етичних норм 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

1. СК02. Здатність організовувати діяльність 

органів публічного управління та інших 

організацій публічної сфери.  

РН10. Представляти органи публічного управління й інші 

організації публічної сфери та презентувати для фахівців і 

широкого загалу результати їх діяльності. 

 
Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

Модуль 1. Комунікація та комунікативний процес у публічному адмініструванні: теоретичний аспект 

Тема 1. 
Комунікаційний 

процес: сутність, 

ознаки, функції 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу теми; виконання 

навчальних та практичних завдань; 

завдання самостійної роботи; 

вибіркове тестування 

Завдання 1. Питання для самостійного вивчення 
1. Способи і засоби комунікації. 

2. Етапи здійснення комунікативного процесу. 

3. Методи вдосконалення комунікативного процесу. 
Завдання 2. Скориставшись інформаційними джерелами 

опрацювати теоретичний матеріал за темою. 

Завдання 3. Виконати тестування самоконтролю знань за 

темою. 

Тема 2. Специфіка 

комунікації в системі 

публічного 

адміністрування 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу теми; виконання 

навчальних та практичних завдань; 

завдання самостійної роботи; 

вибіркове тестування 

Завдання 1. Питання для самостійного вивчення 
1. Комунікативний менеджмент: зміст, функції, 

технології.   
Завдання 2. Скориставшись інформаційними джерелами 

опрацювати теоретичний матеріал за темою. 

Завдання 3. Виконати тестування самоконтролю знань за 

темою. 

Тема 3. 
Комунікативна 

компетентність у 

системі публічного 

управління 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу теми; виконання 

навчальних та практичних завдань; 

завдання самостійної роботи; 

вибіркове тестування 

Завдання 1. Питання для самостійного вивчення 
1. Основні види та форми комунікації, їх характеристика.  

2. Аналіз успішних практик комунікативної діяльності 

посадових осіб публічної влади. 
Завдання 2. Скориставшись інформаційними джерелами 

опрацювати теоретичний матеріал за темою. 

Завдання 3. Виконати тестування самоконтролю знань за 

темою. 

Тема 4. Державна 

інформаційна 

політика  

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу теми; виконання 

навчальних та практичних завдань; 

завдання самостійної роботи; 

вибіркове тестування 

Завдання 1. Питання для самостійного вивчення 
1. Масова інформація та засоби масової інформації. 

2.  Інформаційна продукція та інформаційна послуга. 

3.  Відповідальність за порушення законодавства про 

інформацію. 
Завдання 2. Скориставшись інформаційними джерелами 

опрацювати теоретичний матеріал за темою. 

Завдання 3. Виконати тестування самоконтролю знань за темою. 

Тема 5. Комунікації 

із засобами масової 

інформації 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу теми; виконання 

навчальних та практичних завдань; 

завдання самостійної роботи; 

вибіркове тестування 

Завдання 1. Питання для самостійного вивчення 
1. Правовий аналіз висвітлення діяльності органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування за допомогою 

засобів масової інформації.  

2. Зарубіжний досвід комунікації публічної влади та 

засобів масово інформації. 
Завдання 2. Скориставшись інформаційними джерелами 

опрацювати теоретичний матеріал за темою. 



Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

Завдання 3. Виконати тестування самоконтролю знань за 

темою. 

Тема 6. Ефективна 

комунікація з 

громадськістю в 

публічному 

адмініструванні 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу теми; виконання 

навчальних та практичних завдань; 

завдання самостійної роботи; 

вибіркове тестування 

Завдання 1. Питання для самостійного вивчення 
Вивчення, оцінювання та врахування громадської думки під 

час прийняття управлінських рішень. 
Завдання 2. Скориставшись інформаційними джерелами 

опрацювати теоретичний матеріал за темою. 

Завдання 3. Виконати тестування самоконтролю знань за 

темою. 

Модуль 2. Комунікаційні технології в публічному адмініструванні 

Тема 7. Формування 

та реалізація 

комунікаційної 

стратегії органу 

публічного 

управління 

 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу теми; виконання 

навчальних та практичних завдань; 

завдання самостійної роботи; 

вибіркове тестування 

Завдання 1. Питання для самостійного вивчення 
1. Основні проблеми формування інформаційно-

технологічного простору функціонування органів 

публічного управління. 

2. Зарубіжний досвід реалізації комунікативної стратегії 

органу публічного управління. 
Завдання 2. Скориставшись інформаційними джерелами 

опрацювати теоретичний матеріал за темою. 

Завдання 3. Виконати тестування самоконтролю знань за 

темою. 

Тема 8. 
Комунікаційні 

стратегії 

територіальних 

громад 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу теми; виконання 

навчальних та практичних завдань; 

завдання самостійної роботи; 

вибіркове тестування 

Завдання 1. Питання для самостійного вивчення 

1. Інструменти комунікації для розвитку сільських 

територій.  

2. Інституціональне забезпечення формування та реалізації 

комунікаційної стратегії сільської територіальної громади. 
Завдання 2. Скориставшись інформаційними джерелами 

опрацювати теоретичний матеріал за темою. 

Завдання 3. Виконати тестування самоконтролю знань за 

темою. 

Тема 9. 
Комунікаційні 

стратегії у сферах 

запобігання та 

протидії корупції, 

європейської 

інтеграції, гендерної 

рівності 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу теми; виконання 

навчальних та практичних завдань; 

завдання самостійної роботи; 

вибіркове тестування 

Завдання 1. Питання для самостійного вивчення 
1. Спецпроєкти щодо відкритості влади та запобігання 

корупції.  

2. Зарубіжний досвід реалізації комунікативних стратегій у 

сфері гендерної рівності. 
Завдання 2. Скориставшись інформаційними джерелами 

опрацювати теоретичний матеріал за темою. 

Завдання 3. Виконати тестування самоконтролю знань за 

темою. 

Тема 10. 
Комунікативні / 

інформаційні 

кампанії  

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу теми; виконання 

навчальних та практичних завдань; 

завдання самостійної роботи; 

вибіркове тестування 

Завдання 1. Питання для самостійного вивчення 
1. Аналіз результатів комунікативної / інформаційної 

кампанії.  

2. Нормативно-правове забезпечення інфраструктурного 

рівня ІТ-архітектури системи електронного урядування. 

3. Прикладний рівень ІТ – архітектури системи 

електронного урядування:підрівень додатків, 

презентаційний та канальні підрівні. 
Завдання 2. Скориставшись інформаційними джерелами 

опрацювати теоретичний матеріал за темою. 

Завдання 3. Виконати тестування самоконтролю знань за 

темою. 

Тема 10. Комунікації 

в соціальних мережах 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу теми; виконання 

навчальних та практичних завдань; 

завдання самостійної роботи; 

вибіркове тестування 

Завдання 1. Питання для самостійного вивчення 
Культура спілкування в соціальній мережі. 
Завдання 2. Скориставшись інформаційними джерелами 
опрацювати теоретичний матеріал за темою. 
Завдання 3. Виконати тестування самоконтролю знань за 
темою. 

Тема 12. Публічний 

виступ та 

майстерність 

комунікації з 

аудиторією 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу теми; виконання 

навчальних та практичних завдань; 

завдання самостійної роботи; 

вибіркове тестування 

Завдання 1. Питання для самостійного вивчення 
1. Етичні норми спілкування.  
2. Оцінка можливих варіантів реакції співрозмовників.  
Завдання 2. Скориставшись інформаційними джерелами 
опрацювати теоретичний матеріал за темою. 
Завдання 3. Виконати тестування самоконтролю знань за 
темою. 

 



 
Інформаційні джерела 

Нормативно-правові акти: 

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.  

2. Закон України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-19  

3. Про інформацію: Закон України від 02 жовтня 1992 року № 2657-ХІІ : [Електронний ресурс] – Режим 

доступу : www.zakon.rada.gov.ua.  

4. Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13 січня 2011 року № 2939-VI : [Електронний 

ресурс] – Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua.  

5. Про звернення громадян : Закон України від 02 жовтня 1996 року № 393/96-ВР : 26 [Електронний ресурс] 

– Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua.  

6. Про адміністративні послуги : Закон України від 06 вересня 2012 року  № 5203-VI : [Електронний ресурс] 

– Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua.  

7.  Про телекомунікації : Закон України від 18 листопада 2003 року № 1280-IV : [Електронний ресурс] – 

Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua. 

8. Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади : 

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 року № 3 : [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

www.kmu.gov.ua  

9. Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади : 

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 року № 1302. 
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 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточної модульної роботи та тестування 

заборонено (у т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під 

час онлайн тестування та підготовки практичних завдань на занятті. 

 Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (як-от 

хвороба, працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись за індивідуальним графіком, із використанням 

онлайн платформи (Moodle) для організації самостійної роботи здобувача за погодженням із провідним викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya  

 

https://www.prostir.ua/?blogs=sim-pravyl-efektyvnyh-informatsijnyh-kampanij
https://i.factor.ua/ukr/journals/rs/2019/september/issue-3/article-70466.html
http://nbuviap.gov.ua/images/dopovidi_konf/smivvts.pdf
https://niss.gov.ua/doslidzhennya/informaciyni-strategii/tekhnologii-informuvannya-naselennya-z-pitan-evropeyskoi
https://niss.gov.ua/doslidzhennya/informaciyni-strategii/tekhnologii-informuvannya-naselennya-z-pitan-evropeyskoi
http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2019-01(21)/12.pdf
http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya


Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-6): обговорення теоретичного матеріалу на практичному занятті (6 балів); 

виконання навчальних завдань (12 балів); тестування (12 балів); поточна модульна робота 

(20 балів) 

50 

Модуль 1 (теми 7-12): обговорення теоретичного матеріалу на практичному занятті (6 балів); 

виконання навчальних завдань (12 балів); тестування (12 балів); поточна модульна робота 

(20 балів) 

50 

ПМК (залік) 100 

Разом 100 

 

 

 
 

 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 


